
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Landasan Teori 
 

2.1.1 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang mendasari 

psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, 

norma, tujuan, dan perilaku individual. Berdasarkan model ini, perilaku 

seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau 

tidak melakukannya. Menurut Theory of Reasoned Action (TRA), bahwa sanya 

niat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku. 

Tujuan prilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau 

negatif mengenai suatu tindakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah 

bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam 

mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang 

berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi 

keputusan perilaku. 

Menurut Theory of Reasoned Action (TRA), Ajzen (1980) menyatakan 

bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku. Ajzen (1980) mengemukan bahwa niat seseorang dipengaruhi 

oleh dua penentu utama yaitu: faktor pertama adalah sikap merupakan 

gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor 
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perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku. Yang kedua adalah 

norma subjektif merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang 

tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Fisben dan 

Ajzen menggunakan istilah motivation to comply, yaitu apakah individu 

mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak. 

2.1.2 Teori Atribusi 

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat 

penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat 

penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun 

eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan 

maksud tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang 

diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan 

perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi 

dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau 

lingkungan. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins(2001) 

tergantung pada tiga faktor yaitu : 

a. Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness) 

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku 

individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila 

perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain 

yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal 

terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, 

maka akan dinilai sebagai atribusi internal. 
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b. Konsensus 

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan 

pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang 

sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. 

Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. 

c. Konsistensi 

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang 

lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku 

itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, 

dan sebaliknya. Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat 

memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar 

yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal 

daripada faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang 

cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor 

internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor 

eksternal. 

 
2.1.3  Theory Of Planned Behavior (TPB) 

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku 

yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. 

Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 

yaitu:  
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a. Behavioral Beliefs  

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari 

suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.  

b. Normative Beliefs  

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang 

lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.  

c.  Control Beliefs  

   Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal 

yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power).  

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian 

sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Mustikasari 

(2007). Dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned of  Behavior 

relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan 

memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya 

tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan 

melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan 

kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki 

keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu 

menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral beliefs).  
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Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan 

tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi 

harapan tersebut (normative beliefs). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan 

pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas 

pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-

penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat 

pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku 

taat pajak.Sanksi pajak terkait dengan control beliefs. Sanksi pajak dibuat 

adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. 

Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak 

tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak 

untuk taat pajak.  

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga 

faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga 

faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian 

tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana 

seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior 

adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Kesadaran wajib 

pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang 

menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran 

untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus dan sanksi pajak, maka wajib 

pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan 

niat tersebut.  



16 
 

2.2 Pajak  

Menurut undang- undang No 28 tahun 2007 pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 

sebesar–20besarnya kemakmuran rakyat. 

2.2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk 

mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, 

melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan 

atau catatan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, 

wajib pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib 

pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang mempunyai 

kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajibannya 

menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya. 
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Wajib pajak Orang Pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang 

pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang 

pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang 

hanya memperoleh passive income  

(http://globalindomanagemen.wordpress.com). 

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan 

tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan 

kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik 

pertanian, industri, perdagangan, maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan 

bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri 

oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, 

konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut 

membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika yang bersangkutan 

hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di 

Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak 

orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.  

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 

pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat 

menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung 

Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang 

atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan 

http://globalindomanagemen.wordpress.com/
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang 

karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan 

dari kewajiban mengadakan pembukuan, dalam arti bahwa sepanjang 

kemampuan untuk mengadakan pembukuan belum dimiiki, wajib pajak 

dibenarkan untuk hanya membuat catatan-catatan yang merupakan 

pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai 

untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang 

bersangkutan (Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, 1991).  

Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak pribadi umumnya tidak 

membuat pembukuan atas harta yang dimilikinya. Wajib pajak pribadi juga 

kerap tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas 

harta tersebut. Berdasarkan catatan aparat pajak, para wajib pajak pribadi 

umumnya juga melakukan transaksi secara tunai. Oleh karena itu, banyak 

transaksi maupun investasi yang sebenarnya terjadi tapi tidak tercatat 

(www.pajakpribadi.com). Berdasarkan hal tersebut, penelitian terhadap wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ini 

dirasa menarik untuk dilakukan. 

2.3 Kesadaran Perpajakan 

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak 

mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan 

benar dan sukarela. Penilaian positif masyarakat WP terhadap pelaksanaan 

fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk 

mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin,2004). Kemudian 
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membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya 

kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan bangsa secara keseluruhan. 

 Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan 

membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana 

peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. 

Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan 

perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya 

dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 

2010). Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan 

perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah 

keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib 

pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan 

menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar 

pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah 

diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Muliari dan Setiawan 

(2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan 

2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara 

3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara 

5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela 
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6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar 

 
2.4 Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan 

(KUBI,1990). Gibson, dkk (2000) berpendapat bahwa kepatuhan adalah 

motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang 

merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organsasi. 

Kepatuhan WP merupakan pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari 

menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan 

kewajiban pajak) oleh WP sesuai peraturan perundangundangan perpajakan 

yang berlaku. Salamun menjelaskan indikator tingkat pemenuhan kewajiban 

pajak terdiri dari tax ratio serta pengisian dan penyampaian surat 

pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. 

Nowak (2004 dikutip Devano dan Rahayu, 2006) mengungkapkan 

bahwa karakteristik dari kepatuhan perpajakan sebagai berikut: 

1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan 

2) Mengisi formulir pajak dengan benar 

3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar  

4) Membayar pajak tepat pada waktunya 

 
2.5 Sikap Rasional 

Sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya 

memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP 



21 
 

terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko 

yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak . Menurut 

exchange theory (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam 

berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan 

kerugian. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi 

dengan orang yang memberikan rewards (pujian, hadiah, perhitungan). 

Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang 

dapat meringankan beban pajaknya. 

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, 

mereka mempertimbangkan hanya salah satu sisi saja, sedang sisi lain 

diabaikan. Penelitian lain menunjukkan bahwa, potensi kriminal/kecurangan 

tidak saja gagal untuk menggunakan aturan perilaku yang rasional, tetapi 

juga gagal untuk mengumpulkan informasi yang tepat. Seseorang mengambil 

keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka 

memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternative  keputusan apa saja 

dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi 

kemungkinan akibatnya/hasilnya, menilai keinginan/keuntungan tiap 

penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu. 

Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan 

kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh 

dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin 

menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak 

tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak 
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kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko 

yang berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri 

bertambah dan kepatuhan WP berkurang. 

Secara empiris telah dibuktikan bahwa sikap rasional berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan perpajakan (Daroyani, 2010). Semakin tinggi 

sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat 

kepatuhan perpajakan. 

 
2.6 Lingkungan 

Kidder dan McEwen (1989 dikutip Daroyani, 2010) melalui 

penelitian dan teori teori literatur mengidentifikasi enam variabel yang 

mendukung penyebab compliance dan non compliance WP yaitu 

koersi/ancamannya, kepentingan diri sendiri, kebiasaan legimitasi dan 

transparansi, tekanan sosial dan informal, dan tingkat pengetahuan tentang 

peraturan. Keenam variabel ini berbaur dengan dominasinya masing-masing 

secara rumit untuk membentuk sosial yang berkaitan dengan tipe-tipe 

compliance dan non compliance WP. 

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan 

itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam 

didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang 

compliance dan yang non compliance. Tipe-tipe lingkungan yang 

compliance tersebut yang pada akhirnya membuat WP patuh untuk tidak 

dapat dijelaskan sebagai berikut (Daroyani, 2010): 
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1) Lazy compliance, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe 

atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar 

kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti. 

Pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang 

bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan 

waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya. 

2) Brokered compliance, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang 

timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional. 

3) Social compliance, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah 

hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan 

orang-orang disekitar dan komunitas. 

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP 

untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis 

WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, 

prosedur yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di 

kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh 

terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap 

masyarakat. Secara empiris telah dibuktikan bahwa lingkungan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), Suryadi (2006), 

dan Daroyani (2010). 

 
2.7 Sanksi Denda 

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar 

peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena 
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melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan 

bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar 

peraturan dengan cara membayar uang. 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan 

rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang 

harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan 

agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan.  

WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda 

akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak 

yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk 

melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda 

diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar 

pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam 

penelitian ini. Semakin baik persepsi WP mengenai hukum pajak maka 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. 

 
2.8 Sikap Fiskus 

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak 

tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan 
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yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus memiliki lebih 

banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib 

pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih 

dari sekedar pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib 

Pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan 

bagi petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009:18), antara lain:  

1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, 

atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak 

di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal 

Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan 

investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut 

akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

3) Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan 

pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri 

secara melawan hukum akan diancam denagn pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.  

4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara 

melawan hokum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 
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seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima 

pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam 

dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 

1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.  

5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana 

apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh 

tax payer juga dipengaruhi oleh tax policy, tax administration dan tax 

law (Prastiantono, 1994). Tiga faktor terakhir ini melekat dan 

dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor tax payer 

didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) 

dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak 

sangat dipengaruhi oleh adanya tax policy, tax administration dan tax 

law. 

 
2.9 Pajak dalam Islam 

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Al-usyra Al-

maks atau juga bisa disebut Adh-dharibah yang artinya pungutan yang ditarik 

dari rakyat oleh para penarik pajak  atau juga bisa disebut Al-kharaj bisa 

digunakan untuk pungutan – pungutan yang berkaitan dengan tanah secara 

khusus. 

Pajak secara harfiah memang tidak dijelaskan di dalam Al-kuran 

maupun dalam sunnah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah 
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lama dikenal oleh sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah  

ada konsep makna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:  

a. Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada raja, dan 

sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja atau pengusaha elit. 

b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: Al-kuran) antara rakyat 

pembayar pajak terutama yang kuat dan penguasa. Negara pajak jizyah ini 

adalah Negara yang mengabdi pada kepentingan elit penguasa dan 

kelompok. 

c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah 

karena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan kemaslahatan segenap 

rakyat tertama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras 

maupun golongannya. (mas’ud:71). 

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia (mu’amalah) dan 

oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat, tanpa adanya rambu-

rambu syariat dalam perpajakan maka pajak akan menjadi alat penindasan 

oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim), tanpa batasan syariat pemerintah 

akan memungut dan menetapkan pajak sesuka hati dan menggunakan menurut 

apa yang diinginkannya.  

Dalam Islam pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh Allah 

SWT dalam Al-kuran bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau 

jizyah boleh diperangi karena mereka termasuk orang-orang yang tidak 

beriman.  
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Firman Allah SWT :  

ِ  یُْؤِمنُونَ  َال  الَِّذینَ  قَاتِلُوا ُمونَ  َوَال  اْآلِخرِ  بِاْلیَْومِ  َوَال  بِا�َّ مَ  َما یَُحّرِ ُ  َحرَّ َّ� 
 یُْعُطوا َحتَّىٰ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذینَ  ِمنَ  اْلَحقِّ  ِدینَ  یَِدینُونَ  َوَال  َوَرُسولُھُ 
 َصاِغُرونَ  َوُھمْ  یَدٍ  َعنْ  اْلِجْزیَةَ 

 

    
 

 
Artinya :  Perangilah orang- orang yang tidak beriman kepada allah dan 

tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan 
apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak 
beragama dengan agama yang benar (agama Allah). Yaitu orang 
orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka 
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 
tunduk. ‘’(S At-taubah: 29). 

 
 

Yang dimaksud jizyah disini adalah yang dipungut oleh pemerintah 

Islam dari orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan mereka. 

 
 

2.10 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 
1 HarjantiPuspa 

Arum (2012) 
  

 Pengaruh Kesadaran 
Wajib Pajak, Pelayanan 
Fiskus, Dan Sanksi Pajak 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang 
Pribadi Yang Melakukan 
Kegiatan Usaha Dan 
Pekerjaan Bebas  
(Studi Di Wilayah Kpp 
Pratama Cilacap) 

Berdasarkan hasil analisis 
yang dilakukan maka 
diperoleh kesimpulan 
bahwa kesadaran wajib 
pajak, pelayanan fiskus, 
dan sanksi pajak memiliki 
pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 

2 Anisa Nirmala 
Sari (2012) 

Analisis Pengaruh 
Kesadaran Perpajakan, 
Sikap 
Rasional, Lingkungan, 
Sanksi Denda Dan Sikap 
Fiskus Terhadap 
Kepatuhanwajib Pajak 

Hasil penelitian adalah 
kesadaran perpajakan, 
sikap rasional, lingkungan, 
sanksi denda, dan sikap 
fiskus berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
kepatuhan, 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 
( Studi Empiris Pada 
Wpop Di Wilayah Kpp 
Pratama Semarang) 

baik secara parsial dan 
simultan. Variabel sikap 
fiskus memberikan 
pengaruh yang 
paling besar terhadap 
kepatuhan karena memiliki 
nilai beta 0,284, sedangkan 
variabel 
sikap rasional memberikan 
pengaruh yang paling kecil 
terhadap kepatuhan karena 
memiliki nilai beta 0,162. 
Variabel kesadaran 
perpajakan, sikap rasional, 
lingkungan, 
sanksi denda dan sikap 
fiskus dapat digunakan 
untuk menjelaskan 
kepatuhan sebesar 
57,2%. 

3 Pertiwi Kundalini 
(2016) 

Pengaruh Kesadaran 
Wajib Pajak Dan 
Pelayanan 
Pegawai Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Pada 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama 
Kabupaten Temanggung 
Tahun 2015 

Hasil penelitian dari 101 
responden, demikian 
pengaruh 
Kesadaran Wajib Pajak 
dan Pelayanan Pegawai 
Pajak secara simultan 
mempengaruhi Kepatuhan 
Wajib Pajak, signifikan 
sehingga hipotesis 
alternatif 
(Ha) diterima. Hasil ini 
menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan 
antara 
Kesadaran Wajib Pajak 
dan Pelayanan Pegawai 
Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib 
Pajak. 

4  Andri Christian 
Ginting ( 

 Analisis Pengaruh 
Kesadaran Perpajakan, 
Sikap Rasional, 
Lingkungan, Sanksi 
Denda Dan Sikap Fiskus 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak  

Berdasarkan hasil 
penelitian dan 
pembahasan dengan 
menggunakan analisis 
regresi linier berganda 
maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 
(Studi Pada Wilayah Kpp 
Kota Malang) 

kesadaran perpajakan, 
sikap rasional, 
lingkungan, sanksi denda 
dan sikap fiskus 
berpengaruh secara 
simultan, parsial dan 
dominan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
(Studi Pada Wilayah KPP 
Kota Malang). 

5 Harum Wardati 
(2012) 

 Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Sikap 
Wajib Pajak Terhadap 
Kepatuhan Pembayaran 
Pajak Bumi Dan 
Bangunan (Studi Empiris 
Di Kecamatan Kota 
Kabupaten Kudus) 

Berdasarkan hasil analisis 
yang dilakukan maka 
diperoleh kesimpulan 
bahwa ada beberapa dari 
variabel yakni kesadaran 
perpajakan, sikap rasional, 
lingkungan WP berada, 
hukum pajak dan sikup 
fiskus mempunyai 
hubungan yang signifikan 
dengan kepatuhan wajib 
pajak. Faktor kesadaran 
perpajakan pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan WP 
PBB, faktor rasional tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan 
WP PBB, faktor 
lingkungan WP PBB 
pengaruh negatif signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan 
WP PBB, faktor hukum 
pajak pengaruh signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan 
WP PBB dan faktor sikap 
fiskus tidak ada pengaruh 
signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan WP PBB.  

Sumber: skripsi dan jurnal  
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2. 11 Kerangka Pemikiran 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
 

        Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :           uji t hitung (pengujian parsial) 
               Uji f   (pengujian simultan) 
 

2.12 Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kesadaran 

Perpajakan 

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak 

tersebut memahami, mengetahui serta melaksanakan ketentuan perpajakan 

dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak 

maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik 

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan . Menurut Theory of Reasoned 

Kesadaran  
Perpajakan     (X1) 

Sikap Rasional  (X2) 

Lingkungan   (X3) 
Sanksi Denda  (X4) 

Sikap Fiskus   (X5) 

Kepatuhan Wajib 
Pajak (Y) 
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Action (TRA), Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sikap kesadaran 

yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi 

kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah 

maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang 

untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat. 

Maka, semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan 

kepatuhan pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis 

pertama sebagai berikut: 

H1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak 

2.12.2 Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan 

model ekonomi, yang memaksimalkan keuangan yang diharapkan 

alternative keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan 

mengidentifikasi kemungkinan akibatnya atau hasilnya, menilai kerugian 

atau keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan 

yang tidak menentu. Apabila penerapan peraturan pajak tegas, sanksi 

administrasi relative berat, dan fiskus sulit diajak kompromi, maka WP akan 

menganggap terdapat risiko yang berat apabila tidak patuh. Oleh karena itu, 

WP akan bersikap rasional dengan mempertimbangkan kerugian yang 
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didapat yang ditunjukkan dengan kepatuhan pajak. Semakin rasional 

seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan perpajakannya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kedua 

sebagai berikut: 

H2 : Sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 

2.12.3 Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak 

langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan 

komunitas dimana wajib pajak berada. Lingkungan yang kondusif akan 

lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Lingkungan yang kondusif 

seperti: lingkungan bisnis wajib pajak berada yang mudah menerapkan/ 

mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakat tidak memberikan peluang 

untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting pajak, prosedur 

sederhana dan biaya murah, dan ada model dari tokoh masyarakat yang 

memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak 

memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan. 

Pada dasarnya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik lingkungan yang berarti 

lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin 

tinggi pula kepatuhan perpajakan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis ketiga 

sebagai berikut: 
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H3 : Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 

2.12.4 Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang 

sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa 

tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat 

bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya 

akan dikenai denda. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak 

terhadap sanksi denda seperti nilai kewajaran denda bunga, keadilan dalam 

pelaksanaan dan perhitungannya diduga akan berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi 

denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan 

dengan cara membayar uang. Adanya sanksi tersebut akan mendorong 

meningkatnya kepatuhan perpajakan.Semakin baik sanksi denda maka 

semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis keempat 

sebagai berikut: 

H4 : Sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 

2.12.5 Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 

tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan 

yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi 

berupa keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman 

(experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan 
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perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi 

yang tinggi sebagai pelayan public. Kepatuhan wajib pajak akan lebih 

meningkat apabila fiskus bersikap kooperatif, adil, jujur, memberikan 

informasi serta kemudahan, sehingga tidak mengecewakan wajib pajak. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kelima 

sebagai berikut: 

H5 : Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 

2.12.6  Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, 

Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis simultan dari 

kelima variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

H6:  Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi 

Denda dan Sikap Fiskus perpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

 


